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GEÏNF
FORMEE
ERDE TO
OESTEM
MMING
prosstaatbio
opsie
Geachte patiënt,
ormatiebrochu
ure werd gesschreven doorr de Belgische Associatie van
v Urologie (BAU) en dankzij het
Deze info
Verbond der Belgische
e Beroepsvere
eniging van G
Geneesheer-S
Specialisten (V
VBS-GBS).
estemd voor patiënten en
e gezondhe idswerkers en
e heeft tot doel u te informeren over
o
uw
Ze is be
behandelling, frequentte bijwerkingen en de meeest voorkomende of ernsttige complicaaties die eruitt kunnen
ontstaan.
ochure is nie
et allesomvatttend en/of eexhaustief en is gebasee
erd op de huuidige stand van de
Deze bro
medische
e wetenschap
p en op de to
oepasselijke m
medical guide
elines omtren
nt een prostaaatbiopsie. Tijjdens de
consultattie met de behandelende
b
e arts zal u, voor zover dit
d nodig is, bijkomende relevante in
nformatie
worden m
meegedeeld.
el van de bro
ochure vindt u algemene in
nformatie ove
er de prostaattbiopsie.
In dit dee
Een twe
eede, aparte
e deel omva
at het conccrete informatie-en toestemmingsform
mulier dat u moet
ondertekkenen alvoren
ns de behande
eling kan worrden uitgevoe
erd.

Algemene informaatie over de
d prostaa
atbiopsie
1) Waa
arom wordtt er een bio
opt genome
en van uw prostaat?
p
Uw arts heeft u aan
ngeraden een
n prostaatbio
opsie te ond
dergaan om zijn/haar kliinisch vermo
oeden te
precisere
en: de verscchillende elementen waaarover hij/zijj beschikt in overwegingg genomen, bestaat
namelijkk het vermoeden dat u aa
an prostaatkaanker zou ku
unnen lijden.
ementen kunnen zijn:
Deze ele
•
A
Anamnese: de
d klachten en
e symptom
men die u heb
bt beschreve
en, maar ookk uw persoon
nlijke en
familiale voorgeschie
edenis.
•
P
PSA-bepaling
g : de waarrde, de kwaaliteit (verho
ouding F/T) en variatiess van deze waarde
(kinetisch).
R
Rectaal touccher: dit geeft uw arts in
nformatie ov
ver de groottte, de steviggheid en het volume
•
van uw p
prostaat.
•
B
Beeldvormen
nde medische onderzoekken: op echo
ografie, scan & MRI kunnnen afwijkingen van
de prosta
aat te zien zijn, die uw arts mogelijk verontrusten
n.
an ook noodzzakelijk om de
d diagnose tte bevestigen door het nemen van biiopten.
Het is da
Geen va
an de boven
nstaande arg
gumenten im
mmers is op
p zich voldo
oende voor het stellen van de
diagnose
e.
De prosttaatbiopsie wordt
w
uitgevo
oerd in het b
belang van uw
w gezondheid want de reesultaten ma
aken het
mogelijkk om een ad
dequatere be
ehandeling o
op te starten
n. Door de biopsie is heet ook moge
elijk om
precance
ereuze laesie
es te detecteren die mogeelijk geen sy
ystematische behandelingg vereisen.
worden beve
estigd dat u aan prostaaatkanker lijdtt, dan zal de behandelingg doeltreffen
nder zijn
Als zou w
naarmatte de diagno
ose in een vroeg stad
dium wordt gesteld. Pro
ostaatkankerr is een zie
ekte die

2/5
20140301
2

langzaam
m evolueert met een be
etere progno se naarmate
e ze vroegtijdig wordt o ntdekt. Som
ms is het
niet nodig dat uw zie
ekte onmidde
ellijk wordt b
behandeld en
n volstaat he
et om ze op tte volgen. In
n andere
gevallen echter word
dt er soms ee
en chirurgiscche behandeling, radiothe
erapie, of zeelfs hormoonttherapie
olen.
aanbevo
2) Watt houdt een
n prostaatbiiopsie in?
Het princcipe van een
n prostaatbio
opsie is het w
wegnemen va
an weefselm
monsters uit dde prostaat om
o deze
daarna tte onderzoekken.
Bij signifficante wijzig
gingen van de
d microscop
pische archittectuur van het prostaattweefsel spre
eken we
over “kanker”.
gnemen van
n de weefse
elmonsters g
gebeurt via anale weg onder conttrole van medische
m
Het weg
beeldvorrming (meesttal echografie).
Het betrreft een sne
el onderzoek
k, dat meesstal niet me
eer dan 15 minuten in beslag neemt. Het
onderzoe
ek is niet bijzonder pijnlijjk en wordt meestal goe
ed verdragen
n. Nochtans kkan de urolo
oog u, in
functie vvan uw gevoeligheid, een
n lokale, een locoregiona
ale of een alg
gemene verddoving voorsttellen. U
moet hie
erbij wel rekkening houde
en met het feeit dat het ontwaken
o
uit een algemeene verdovin
ng onder
toezicht moet gebeuren en hierdoor een kortte ziekenhuissopname (dagopname) noodig kan zijn
n.

Definitie
e:





Prostaat (2)) : klier zo gro
oot als een w
walnoot, onder de blaas (1)) en om de u rinebuis (5) heen
h
gelegen
n

1.Blaas
2.Prostaat
3.Rectum
4.Anus
5.Plasbuis

Plasbuis (5)) : het kanaal waardoor d
de
urine uit de blaas naar buiten
b
stroom
mt

3) Hoe
e verloopt dit
d onderzoe
ek?
b
op heet wegnemen
n van weefse
eldeeltjes uitt de prostaatt uit alle
Het princcipe van dit onderzoek berust
zones va
an uw prosttaat. Hoevee
el precies zaal uw arts bepalen
b
in functie
f
van de grootte van uw
prostaat,, van het klinisch onderzoek, van u
uw antecede
enten en va
an de gegevvens die hij//zij door
beeldvorrmend onderrzoek heeft verkregen.
v
Tijdens h
het onderzoe
ek mag u ee
en zo comforrtabel mogelijke houding aannemen, maar uw arrts moet
uw anuss kunnen bereiken (4) (op
p uw zijde off op uw rug, in “gynaecologische houuding”).
Tijdens h
het onderzoe
ek wordt eerrst een rectaaal toucher uitgevoerd.
u
Hierdoor
H
kan uw arts de grootte,
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de vorm en de consisstentie van uw
u prostaat b
bepalen.
wordt in uw anus
a
(4) een
n sonde met cameraatje ingebracht (e
echografie oof MRI) zodatt de arts
Nadien w
uw prosttaat kan visu
ualiseren en hij
h de biopte n onder directe visualisattie kan nemeen.
oor een loka
ale verdoving
g, dan word
dt deze op dit momentt toegediend
d onder
Hebt u gekozen vo
eiding. Het betreft hier een submuccosale inspuiting van eeen verdoving
gsmiddel
echograffische begele
(vergelijkkbaar met middelen
m
die de
d tandarts g
gebruikt).
arts zeker iss dat de pro
ostaat verdo
oofd is, gaatt hij over to
ot het nemeen van de eigenlijke
Als de a
biopten. Deze word
den genome
en met beh
hulp van een
e
zeer kle
eine, holle naald die op een
paraatje is bevestigd
b
datt de naald zzeer kort uittwerpt en in
ntrekt. De ddeeltjes die op
o deze
ponsapp
manier w
worden wegg
genomen, worden onmid
ddellijk verza
ameld en bew
waard om opp te sturen naar
n
het
laboratorium voor an
natomopatho
ologisch ondeerzoek.
nkele dagen vooraleer
v
de uitslag hierv
van bekend is.
Meestal duurt het en
eep bedraagtt een 10-tal minuten.
De duur van de ingre

verdach
hte zone

verdacchte zone
naald

p
prostaatklier
‘b
biopsy-gun’
naald
e sonde
ultrasone

e bereidt u zich
z
voor op
p het onderrzoek?
4) Hoe
i afgesproke
en dat het o nderzoek onder lokale ve
erdoving of zzonder verdo
oving zal
Als met uw uroloog is
erd worden, dan
d is het nie
et nodig dat u hiervoor nuchter
n
bent..
uitgevoe
Het worrdt echter wel
w aanbevole
en dat u naaar de wc bent geweestt in de urenn vóór uw afspraak.
Sommige
e dokters bevelen ook aa
an om een ko
orte darmspo
oeling (lavem
ment) toe te dienen.
Neem h
het antibioticcum in zoals voorgesch
hreven door uw arts biij uw voora fgaande con
nsultatie
(meestall eenmalige inname) en verwittig uw
w arts vooraleer hij aan de
d biopsie beegint als u vergeten
v
bent om het middel in
i te nemen of als u dit n
niet hebt verdragen (brak
ken?).
nlijk inneemtt tijdens de consultatie vvoorafgaand aan de
Vermeld alle geneessmiddelen die u gewoon
ame. U mag
g deze blijven innemen b
behalve in he
et geval van
n bloedverdu nners, deze moeten
biopsiena
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absoluutt op tijd gesttopt worden:
 Marccoumar®, Maarevan®, Sinttrom®
 Ticlidd®, Ticlopidin
ne®
 Acennterine®, Afeebryl®, Aggre
enox®, Alka Seltzer®, Assaflow®, Asp
pirine®, Aspirrine Duo®, AspirineA
®
®
®
®
®
C , Aspro , Cardioaspirine
C
e , Cardiph
har , Dispriil , Nogrimine®, Perdoolan Compo
ositum®,
ergine®, Trocc®
Sede
 Coroonair®, Dipyrridamol®, Docdipyri®, Perrsantine®
 Fraxxiparine®, Fraagmin®, Clexxane®, Fraxoodi®…
eesmiddelen die hierbov
ven zijn opg
gesomd zijn
n de meest gebruikelijkke, maar er zijn er
De gene
natuurlijk nog meer … Breng uw
w arts altijd o
op de hoogte
e van alle be
ehandelingenn die u krijgt,, en ook
als u de
e neiging heb
bt om gemakkelijk te blo
oeden of alss u vaak lastt hebt van hhematomen (blauwe
plekken)).
ook vermelde
en waar u allergisch aan bent (latex, ontsmetting
gsmiddelen …
…).
U moet o
n dat u een lo
ocoregionalee verdoving zult
z krijgen (alleen het onnderste deel van het
Als er is afgesproken
ofd), of een algemene veerdoving (u slaapt
s
volledig):
lichaam wordt verdoo
hirurgische ingreep, tijde
ens een conssultatie voorrafgaand
De anestthesist moett u zien, zoals bij elke ch
aan de in
ngreep. Deze
e zal plaatsviinden enkel d
dagen voor de
d interventie.
biopsie zult u enkele ure
en in het zieekenhuis wo
orden opgen
nomen om uuw ontwaken
n uit de
Na de b
verdovin
ng te kunnen controleren.
dit soort van invasief onderzoek eventtueel emotie
es kan opwek
kken, is het rraadzaam om
m zich te
Omdat d
laten begeleiden doo
or een vertro
ouwd persoo
on. In geval van verdovin
ng wordt heet formeel affgeraden
elfde dag zelff een voertuig te besture n.
om deze
ug naar huiis
5) Teru
eep is meesta
al niet pijnlijk
k. Het innem
men van een pijnstiller is zelden nodigg. Het is aan
nbevolen
De ingre
om de da
ag van de in
ngreep op zijn
n gezondheid
d te letten en
n te rusten.
mplicaties?
?
6) Watt zijn de risico’s en com
uente compliccatie; dit kan
n zich uiten door
d
de aanw
wezigheid va
an bloed
Bloeden is veruit de meest frequ
w sperma. D
Dit zal geleide
elijk aan verd
dwijnen maaar gedurende
e enkele
in uw urrine, uw ontlasting en uw
weken kkunnen er nog sporen zich
htbaar blijveen.
u prostaat die door hett wegnemen van de biop
pten is teweeeg gebracht, leidt tot
De verwonding van uw
n en waardo
oor u moeite kunt hebben
n bij het
een ontsstekingsreacttie waardoorr uw prostaatt kan zwellen
plassen.
m die u hebtt meegekreg
gen, dient om
m deze infec
ctie te voorkoomen. Het optreden
o
De dosiss antibioticum
van een urineweginfe
ectie komt evenwel zeldeen voor (min
nder dan 5% van de patiëënten).
welke teken
nen moet u uw arts ra
aadplegen?
?
7) Bij w
ndt dat u een
n belangrijke
e hoeveelheid
d bloed verliest, als u blo
oedklonters oontwikkelt off als het
Als u vin
bloeden niet geleidellijk aan mind
der wordt, veertel dit dan aan uw arts, vooral als ddit tot moeiliijkheden
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bij het plassen leidt.
mige patiënte
en kan het zw
wellen van d
de prostaat to
ot belangrijk
ke plasprobleemen leiden, en zelfs
Bij somm
een plottse urinaire retentie vero
oorzaken (on
ndanks een dringend ge
evoel om te plassen gee
en urine
kunnen lozen). In de
ergelijk geval is het belan
gelijk een artts raadpleegtt om uw
ngrijk dat u zo snel mog
men te helpen verlichten.
symptom
psie kunnen symptomen zoals een aa
anhoudende lichaamstem
mperatuur va
an meer
Na een prostaatbiop
5°C, koude rillingen, alg
gemene mallaise (zich onwel
o
voelen
n) of aanhouudende pijn bij het
dan 38,5
plassen w
wijzen op he
et optreden van
v een urin aire infectie,, waarbij een
n verlenging van de antib
biotische
behande
eling is gewetttigd.
een
Algeme
Als patië
ënt hebt u re
echt op volle
edige inform
matie over uw
w medisch probleem en over de aan
nbevolen
chirurgissche ingrepen
n.
mulier wordt u meegegev
ven tijdens d
de raadplegin
ng bij uw be
ehandelende arts waar u,
u indien
Dit form
aanvullende informatie krijgt.
k
Het fo
ormulier mo
oet worden ingevuld en moet onde
ertekend
nodig, a
worden teruggestuurd naar een persoon va n het medissche team vó
óór de operaatie om uw medisch
gen.
dossier tte vervolledig
o u te vero
ontrusten, maar
m
om u vo
oldoende te informeren, zodat u
Deze infformatie is niet bedoeld om
kunt besslissen of u deze
d
ingreep al dan niet w
wenst te ond
dergaan.

